السرية الذاتية

أوال ـ املعلومات الشخصية
االسم :عبد الباسط
اللقب :دردور
اتريخ ومكان االزدايد 1691/11/11 :بتازولت والية ابتنة.
احلالة العائلية :متزوج وأب ألربعة أوالد.

العنوان الشخصي 11 :شارع حيي خلضر اتزولت.

عنوان الربيد االلكرتوينbassetderdour@gmail.com :
abdelbasset.derdour@univ-batna.dz
املهنة :أستاذ حماضر (أ) بكلية العلوم اإلسالمية ،قسم أصول الدين ختصص :الدعوة واإلعالم .جامعة
ابتنة1

اثنيا ـ املسار الدراسي:
 مرحلة ما قبل التدرج : .11املرحلة االبتدائية :مدرسة لسان الفىت بتازولت .1611-1611
 .10املرحلة املتوسطة :متوسطة اتزولت .1691-1611
 .11املرحلة الثانوية :اثنوية صالح الدين األيويب ابتنة . 1691- 1691
 .10مرحلة ليسانس :املعهد الوطين للعلوم اإلسالمية بباتنة.1661-1691 .
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 مرحلة ما بعد التدرج :معهد الدراسات اإلسالمية القاهرة 1661-1661
معهد البحوث والدراسات العربية قسم الدراسات السياسية القاهرة 1661-1661
مرحلة املاجستري :كلية الدعوة اإلسالمية طرابلس ليبيا .0111-1661
مرحلة الدكتوراه :كلية العلوم إ.ج والعلوم اإلسالمية جامعة ابتنة 0111-0111

.11
.10
.11
.10

اثلثا ـ الشهادات احملصل عليها
 .11شهادة التعليم االبتدائي :جوان .1611
 .10شهادة التعليم املتوسط :جوان .1691
 .11شهادة الباكالوراي شعبة علوم إسالمية11 :جوان .1691
 .10شهادة ليسانس علوم إسالمية (ختصص :أصول الفقه).1661/11/11 :
.11

دبلوم دراسات عليا يف الدراسات اإلسالمية :جويليا 3991م القاهرة.

.19

دبلوم دراسات عليا يف الدراسات السياسية والقومية3991 /20/20 :م.

القاهرة.

 .11دبلوم الدراسات العليا يف الدعوة واحلضارة سنة 3990م .ليبيا.
 .19شهادة املاجستري0111/11/00 :م من كلية الدعوة اإلسالمية طرابلس ليبيا،
ختصص :الدعوة واحلضارة ،عنوان البحث :أقطار املغرب العريب وحتدايت الغزو الثقايف
الغريب دراسة وصفية حتليلية  -بتقدير :ممتاز  -إشراف الدكتور :دمحم فتح هللا الزايدي.

 .16شهادة الدكتوراه0111/10/09 :م جامعة احلاج خلضر ـ كلية العلوم اإلنسانية
واالجتماعية والعلوم اإلسالمية ـ قسم العلوم اإلسالمية ـ ختصص :دعوة وإعالم ـ بتقدير:
مشرف جدا .عنوان األطروحة :التكامل بني الدعوة والتزكية من خالل حكم الشيخ عبد
احلفيظ اخلنقي وشرحها  -إشراف أ.د .أمحد عيساوي.

 .11شهادة التأهيل اجلامعي.0111/11/01 :
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رابعا ـ املسار املهين
 .11أستاذ مساعد الصنف ( أ ) :من . 0110/10/01
 .10أستاذ مساعد مكلف ابلدروس الصنف ( ب ) :من .0119/10/01
 .11أستاذ حماضر ( ب ) :من . 0111/10/09
 .10أستاذ حماضر ( أ ) :من .0111/11/01

خامسا :الكفاءات البيداغوجية:

 -10مسؤول ختصص الدعوة والثقافة اإلسالمية.
 -10انئب رئيس قسم أصول الدين.

خامسا ـ نشاطات التدريس
 املقاييس اليت سبق تدريسها منذ سنة  3002إىل غاية التأهيل اجلامعي.
 .3مناهج الدعوة سنة اثلثة كالسيك.
 .0املدخل لإلعالم سنة اثلثة كالسيك
 .1الفكر اإلسالمي املعاصر سنة رابعة كالسيك.
 .4اتريخ الدعوة سنة اثنية كالسيك
 .1اتريخ الدعوة ورجاهلا سنة أوىل . lmd
 .6مناهج الدعوة سنة اثلثة . lmd
 .0منهجية االتصال الدعوى . lmd
 .8اتريخ الدعوة اإلسالمية يف اجلزائر سنة اثنية ماسرت . lmd
 .9فنون اخلطابة واحلوار سنة أوىل ماسرت .lmd
 املقاييس اليت مت تدريسها بعد التأهيل اجلامعي 3002-02-32م.

 .3مقياس :فنوم اخلطابة واحلوار لطلبة سنة اثلثة (ل.م.د) شعبة :دعوة وثقافة إسالمية.
 .0مقياس :الدعوة اإلسالمية يف اجلزائر سنة اثنية ماسرت شعبة :دعوة وثقافة إسالمية.
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 .1مقياس :التصوف والطرق الصوفية يف اجلزائر سنة اثنية ماسرت .شعبة :عقيدة.
 .4مقياس :تقنيات البحث ومناهجه سنة اثنية ماسرت ،شعبة :الدعوة واإلعالم.
 .1مقياس :الفكر اإلصالحي يف اجلزائر ،سنة أوىل ماسرت شعبة :العقيدة اإلسالمية.
سادسا ـ اإلشراف العلمية يف مرحليت الدكتوراه واملاسرت
 اإلشراف يف مرحلة الدكتوراه
 .3مذكرة مكملة لنيل شهادة الدكتوراه يف الطور الثالث يف العلوم اإلسالمية ،ختصص :احلضارة
اإلسالمية .الطالب :علي جلويل .السنة اجلامعية .0239-0238
 .0مذكرة مكملة لنيل شهادة الدكتوراه يف الطور الثالث يف العلوم اإلسالمية ،ختصص :الدعوة
واإلعالم .الطالب :عبد الفتاح بن عمر .السنة اجلامعية .0202-0239
 اإلشراف يف مرحلة املاسرت
 .3اإلشراف على مذكرة خترج لنيل درجة املاسرت ختصص (علوم القرآن واحلديث) ،بعنوان:
الدالالت الدعوية آلايت اجلهاد يف القرآن الكرمي.
 .0اإلشراف على مذكرة خترج لنيل درجة املاسرت ختصص (دعوة وثقافة إسالمية) ،بعنوان :مجال
الدين األفغاين وموقفه من اإلحلاد من خالل رسالته الرد على الدهريني.
 .1اإلشراف على مذكرة خترج لنيل درجة املاسرت ختصص (دعوة وثقافة إسالمية) ،بعنوان :املنهج
الرتبوي واإلصالحي عند الشيخ دمحم الشبوكي.
 .4اإلشراف على مذكرة خترج لنيل درجة املاسرت ختصص (دعوة وثقافة إسالمية) ،بعنوان :اإلمام
بديع الزمان النورسي وموقفه من اإلحلاد.
 .1اإلشراف على مذكرة خترج لنيل درجة املاسرت ختصص (دعوة وثقافة إسالمية) ،بعنوان :قضااي
اإلصالح االجتماعي يف الفكر اإلسالمي املعاصر دمحم الغزايل منوذجا.
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سابعا :الكتب املطبوعة:
 .3كتاب بعنوان :ظاهرة العنف السياسي يف اجلزائر وأزمة التحول الدميقراطي ،دار األمني
للطباعة والنشر القاهرة ،الطبعة األوىل 3996م
 .0كتاب بعنوان :أقطار املغرب العريب وحتدايت الغزو الثقايف الغريب دراسة وصفية حتليلية،
منشورات كلية الدعوة اإلسالمية طرابلس ،الطبعة األوىل 0220م.
اثمنا :دراسات حمكمة منشورة
 .3اإلعالم واهليمنة الثقافية املغرب العريب منوذجا ،جملة الدعوة اإلسالمية ،جملة إسالمية ثقافية
جامعة حمكمة ،تصدر سنواي من كلية الدعوة اإلسالمية طرابلس ليبيا ،العدد :التاسع
عشر( ،)39سنة0220 :م.
 .0اهليمنة الثقافية وتداعياهتا على العمران اجلزائر منوذجا ،جملة اإلحياء ـ جملة علمية دورية حمكمة
تصدر عن كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية والعلوم اإلسالمية ـ جامعة احلاج خلضر ـ ابتنة ـ
العدد السادس عشر –  3411ه ـ  0231م.
 .1إشكالية النظور السياسي يف تصور الدين وأثرها على مسرية الدعوة إىل هللا أبو األعلى
املودودي منوذجا ،جملة الدراسات والبحوث االجتماعية ،جملة دورية أكادميية حمكمة تصدر
عن كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية جامعة الشهيد محة خلضر الوادي ،العدد :السادس
عشر ( ،)36جوان .0236
اتسعا :املذكرات البيداغوجية
 .3مذكرة بيداغوجية مقياس :مناهج الدعوة سنة اثلثة نظام كالسيك ختصص :دعوة وإعالم.
(إفادة من اجمللس العلمي)
 .0مذكرة بيداغوجية مقياس :مناهج الدعوة سنة اثلثة نظام السنة الثانية .lmd.ختصص :دعوة
وثقافة إسالمية.
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 .1مذكرة بيداغوجية مقياس :منهجية البحث سنة السنة الثالثة  lmd.ختصص عقيدة وختصص
علوم القرآن واحلديث.
 .4مذكرة بيداغوجية مقياس الدعوة اإلسالمية يف اجلزائر سنة اثنية ختصص :دعوة وثقافة
إسالمية.
 .1مذكرة بيداغوجية مقياس فنون اخلطابة واحلوار سنة اثنية ماسرت ختصص :علوم والقرآن
واحلديث ،وسنة اثنية ختصص :دعوة وثقافة إسالمية.
عاشرا :التظاهرات العلمية (الوطنية والدولية ) املشارك فيها

 -23املشاركة يف أشغال امللتقى الدويل الذي نظمته كلية العلوم اإلسالمية –جامعة ابتنة-3
حول ( :فقه املوازانت يف نوازل العصر بني معضالت الفهم ومزالق التنزيل ) املنظم يومي:
 36-31نوفمرب  ،0230بصفيت مقررا للورشة الثانية.
 -20املشاركة يف أشغال امللتقى الوطين الذي نظمه قسم :أصول الدين بكلية العلوم اإلسالمية
 جامعة ابتنة - 3حول ( :األطروحات املعاصرة يف التعامل مع السنة النبوية الشريفة )املنظم يومي 30-33 :ديسمرب  ،0230بصفيت عضوا ضمن فريق التحكيم لبحوث
ومداخالت املشاركني يف امللتقى وبصفيت أيضا رئيسا للورشة األوىل.
 -21املشاركة يف أشغال امللتقى الدويل التاسع الذي نظمته كلية العلوم اإلسالمية –جامعة
ابتنة -3حول( :قضااي األسرة املسلمة املعاصرة يف ضوء أصول ومقاصد الشريعة
اإلسالمية والتشريعات العربية ) املنظم يومي  08-00نوفمرب 0238م ،بصفيت مقررا
للورشة الثانية.
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